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Recomanem...
MÚSICA Zanón i Loquillo
per Luis Hidalgo

COMPRAR I BEURE
TENDA Aliens4sale
per A. G.

Dijous 6
Anímic. La banda-col·lectiu de
Collbató torna als escenaris amb
Hannibal, un disc que marca un
canvi en la seva estètica i els
apropa a ritmes més sòlids.
Apolo 2, 22.00 h (10 euros).

Oques Grasses. Segon concert
de presentació del segon disc,
Diguem-n’hi com vulguis,
d’aquesta banda de fusió festiva
que va del reggae al pop.
Heliogàbal, 22.00 h (10 euros).

Abroadfest. Tres dies per mag-
nificar el ball, santificar

l’hedonisme i acollir-se als
ritmes electrònics de consum.
Opium. Del 6 al 9 (entre 55 i 95
euros).

Divendres 7
John Mayall. Més que un veterà
(ja en té 79), és una institució
del blues. Serà un dels plats
forts del Black Music Festival de
Girona. Auditori Girona, 21.00 h
(entre 16 i 22 euros).

Pony Bravo. El Let’s Festival
ofereix un cartell de luxe:
Pony Bravo, Guadalupe Plata,
Joseba Irazoki, The Suicide of

Western Culture i Meneo.
Salamandra, 21.00 h (entre 15 i
20 euros).

Joana Gruesome. No és una do-
na, és una banda de Cardiff. I
fan noise, pop i rock de
guitarres enfadades. Presenten
Weird sister. Be Cool, 21.00 h
(entre 14 i 17 euros).

Fira Fem. Banda de Madrid, pre-
senten segon disc, homònim, de
pop, rock i electrònica
aprofitant el 20è aniversari de la
revista Mondo Sonoro. Music
Hall, 20.00 h (10 euros).

Dissabte 8
Gigatron. La paròdia del heavy
per antonomàsia: sentit de
l’humor, tòpics en cru i lletres
de premi. Es fan dir “el azote de
los pijos”. Presenten Atopeosis.
Bikini, 19.30 h (de 15 a 18 euros).

Michael Gira. El líder de The
Swans és també productor i
responsable de segell discogràfic.
I té carrera en solitari als
antípodes de The Swans. Apolo
2, 21.00 h (entre 17 i 20 euros).

Dilluns 10
Damien Jurado. Canta com si

estigués emprenyat, amb un
gest sec. Però canta com si la
seva ànima no estigués
condemnada. Presenta un nou
disc, encara no editat: Brothers
And Sisters Of The Eternal Son.
Apolo, 21.00 h (23 euros).

Dimarts 11
Renaldo & Clara. Es presenten
com “deutors del folk britànic
dels setanta, de l’indie més
minimalista i també del Donosti
Sound”, però no sonen
nostàlgics. Presenten Fruits del
bosc. Sala Beckett, 21.30 h
(entre 10 i 12 euros).

N o devien ser pocs els lec-
tors que, quan anaven a
Manacor, es dedicaven a

buscar el Sinatra’s, el cafè-piano
on Gabriel Galmés situava un
dels episodis més delirants d’El
rei de la selva, i no seria gens es-
trany que també hi hagués qui,
després de llegir Mars del Carib,
anés fins al barceloní barri de
Sant Andreu amb la il·lusió de lo-
calitzar el bar que dóna títol a la
primeranovel·la de Sergi Pons Co-
dina (Barcelona, 1979), una de les
revelacions més sorprenents de
la temporada: s’ha de tenir el cor
molt fort, o s’ha depatir d’una tris-
tesa vital incurable, per no riure
molt i divertir-se més amb les pe-
ripècies i els infortunis deBlai Ro-
ca —el narrador— i el seu equip
d’amics salvatges i sense cervell
que l’acompanyen en l’exercici de
la simple subsistència per aconse-
guir el gran premi d’estar-se el
màximd’hores possible a la barra
del Mars del Carib, el seu refugi
contra el pas del temps, o la pà-
tria de la seva manera de ser. No
és que el Mars del Carib sigui un
espai especialment confortable:
és un local “atrotinat i brut, gastat
pels anys”, no s’hi ha fet cap refor-
ma des de fa trenta anys, s’hi en-
tra per un passadís estret que fa
les funcions de “rebedor-magat-
zem-deixalleria”, la pintura de les
parets cau a trossos formant un
mosaic irregular de tonalitats
blanques i taronges i, “al sostre,

entre taques d’humitat, hi havia
enganxades algunes boles de pa-
per de vàter que els clients habi-
tuals hi anaven tirant en nits de
borratxera infantil”.

El Mars del Carib podria tenir
una semblança amb El Grec,
aquell bar que descriuHubert Sel-
by a Última sortida cap a Broo-
klyn, però la intenció de lamirada
de Pons no és reproduir el ritual
tràgic de la violència i l’abjecció. I,
a pesar que els personatges de
Mars del Carib podrien emparen-
tar-se també amb els indigents o
els exiliats sense futur que, a les

novel·les de Joseph Roth, viuen i
dormen al restaurant russoarme-
ni Tari-Bari —de dia, rere la barra
i, de nit, sobre els bancs—, la vo-
luntat de l’autor passa per ser im-
permeable a qualsevol seducció lí-
rica o nostàlgica: si el Mars del
Carib tingués el privilegi de figu-
rar en qualsevol antologia de tex-
tos literaris on el protagonisme
recaigués sobre els bars, seria pel
lloc que ocuparia en la secció de-
dicada a la comicitat.

Al cap i a la fi, Mars del Carib
es pot llegir com un catàleg de
recursos bàsics sobre comaconse-

guir l’efecte còmic mitjançant la
imaginació verbal. Més enllà dels
desvaris alcohòlics i al·lucinògens
dels protagonistes, de la seva vita-
litat primària enmig d’una socie-
tat descrita com un compendi
d’insipidesa i cretinisme, més
enllà de la conducta apàtica onihi-
lista de tothom des del comença-
ment fins al punt final, el que fa
que es llegeixi tan veloçment i
amb tant de plaer és l’habilitat
amb què l’autor administra el
temps narratiu de cada anècdota.
No hi ha grans intrigues ni passi-
ons majúscules, no es busca

l’emoció, enlloc no hi ha suspens,
i seria fútil veure símbols enig-
màtics a l’altra banda dels petits
egoismes i lesmanies d’uns perso-
natges que només es regeixen per
un programa de parasitisme feliç.
Mars del Carib diverteix sense
malícia i sense la necessitat de ser
profund: en té prou a creure en la
comèdia per la comèdia, sincro-
nitzant amb saviesa l’ordre en
què es col·loquen les paraules
—fent aparèixer retardadament
la paraula clau, comaquell “infan-
tils” a la frase citada al primer
paràgraf— i l’ordre de la infor-
mació que contenen, tot perse-
guint un efecte de càmera lenta
amb la precisió reposada de les
descripcions —i per veure-ho
només s’ha de llegir l’últim episo-
di, a la muntanya de Montserrat.

Pons té el bon ofici de moure
àgilment els personatges i fer-los
dir en el moment oportú la frase
càustica que encerta el blanc. Pot-
ser hi ha alguna ocasió en què
l’humor pot semblar massa tri-
vial, i a vegades l’afany satíric sem-
bla desinflar-se abans d’arribar a
bon port, però al final el lector es
queda amb les riallades que no
s’ha pogut estalviar, amb la mira-
da sensemisericòrdia, amb la des-
creença absoluta cap a res que es
pugui considerar d’incloure dins
un valor humà, amb la feliç irres-
ponsabilitat del narrador i els
seus amics, que potser vénen a
dir que elmón és això, una broma
amb conseqüències físiques i ma-
terials, és clar, però també un joc
amb els amics a la barra del Mars
del Carib per oblidar la mala fe
del pas del temps.

OH PANÒPTICA FICCIÓ!
Max
Arts Santa Mònica
De l’11 de març al 13 d’abril

EL DESAFIAMENT CATALÀ
Jaume Guillamet (ed.)
L’Avenç
198 pàgines. 16 euros

El cap gris i deforme de l’Espè-
cimen 74-A, l’extraterrestre tro-
bat mort a Tailàndia a la supo-
sada edat de 346 anys, penja
com un trofeu de caça a
Aliens4sale, la botiga inaugura-
da al desembre a Barcelona
per Ariadna Canela i Boris Mas-
ramon, una parella de fantasia
inesgotable: “Volíem fer una co-
sa que no existís i sense límits
creatius”, recorda Masramon.
S’ho han pres al peu de la lle-
tra: són els únics al món que

fan escultures hiperrealistes
de marcians, als quals afe-
geixen sempre una història,
òbviament fictícia: fins ara Ca-
nela ha creat i pintat a mà

—amb resines,
làtex i pols de
marbre— “em-
brions” d’ali-
ens enllaunats
en líquids aco-
lorits, bustos,
caps i criatures
senceres (en-
tre els 80 i 350
euros). Una me-
ca per als apas-
sionats de la
ciència-ficció i

els “cansats de les típiques de-
coracions”, destaca Masramon.

Aliens4sale. Pg. de Sant Joan,
5. Barcelona. aliens4sale.com

Amb el còmic publicat en la
clandestinitat i amagat a
la jaqueta, Max (Barcelo-

na, 1956) recorria la part baixa de
la Rambla amb ulls furtius i
atents: buscava aquells signes
identificatius —barba i cabells
llargs—dels joves rebels, els únics
que, al costat de la “gent de lama-
la vida”, s’atrevien a sortir a la nit
durant els últims anys de la dicta-
dura. Ells eren els seus lectors.
Un ràpid moviment de mans i
Max els lliurava les seves prime-
res historietes. Així va vendre gai-
rebé mil còpies abans que la poli-
cia el descobrís i li segrestés el
tiratge.

Després de40anys,Max (Fran-
cesc Capdevila) torna a trepitjar
el que era “el lloc més under-
grounddeBarcelona”. Aquesta ve-
gada, el seu nom artístic s’associa
a múltiples premis prestigiosos
—PremiNacional de Còmic 2007 i
Gran Premi del Saló del Còmic el
2000, entre d’altres— i els seus di-
buixos brillen a la llum del dia
que entra per les finestres de
l’Arts SantaMònica. És l’espai cul-
tural que reuneix les seves obres
per a la retrospectiva més gran
que s’ha organitzatmai a Barcelo-
na. A partir de l’11 demarç, el cen-
tre acullMax.Oh panòptica ficció!,
gairebé cent obres emblemà-
tiques (la meitat són dibuixos ori-
ginals) que resumeixen el llarg
trajecte professional de l’artista
establert aMallorca. Des de la pri-
mera pàgina que va publicar a la
revista clandestina El Rrollo En-

mascarado (1973), fins a la histo-
rieta completa La vida es tan mis-
teriosa..., creada per a l’estand
d’EL PAIS a la fira ARCO del 2013,
o la seva recent sèrie ¡Oh, diabóli-
ca ficción!, que es publica cada 15
dies a El País Semanal.

“L’exposició arrenca en el pre-
sent i viatja cap al passat, agru-
pant les obres per dècades i afini-
tat estilística”, explica la comis-
sària, Marta Serra: “Però el gros
del material, que inclou cartells i
portades de discos il·lustrades

perMax (raó per la qual es projec-
taran també cinc videoclipsmusi-
cals de grups com Los Planetas o
Radio Futura), pertany a les dues
últimes dècades, deixant als anys
setanta i vuitanta un paper més
aviat testimonial”.

Max desenterra records llu-
nyans davant la suma dels estils
sorgits de la seva ploma, però no
hi ha remordiments: “Jo sóc els
meus dibuixos, mai no he pogut
dissociar el meu procés personal
de la meva feina”, declara. Com

tampoc no ha pogut separar els
seus personatges de la realitat so-
cial d’Espanya, “constant paisatge
de fons de les meves creacions”,
assenyala. Així, l’“estil barroc,
naïf i molt espontani” de les seves
primeres dècades (setanta i vui-
tanta) reflecteixen un “ímpetu ca-
racterístic de la joventut”, i el hip-
py i revolucionari Gustavo, el seu
primer personatge de còmic, en-
carna l’època d’il·lusió i possibili-
tats que va seguir “la grisor de la
dictadura”. A Peter Punk, estereo-

tip de les tribus urbanes, mostra
“la diversió irreflexiva de la mei-
tat dels anys vuitanta i la decep-
ció dels noranta, quan es detecta
queel tipus de democràcia instau-
rada no era la que somniàvem”.
Després del seu llibre més polític,
Punkdinista, que “tracta de la
traïció de la meva pròpia genera-
ció, que va permetre l’esclat de la
crisi actual”, Max crea la seva
obra més reivindicativa, Nosotros
somos los muertos, que narra la
guerra de Bòsnia, i que es podrà
llegir completa a l’exposició.

Però a partir d’aquestmoment
(1993), Max comprèn que aquest
tipus de creació “està molt bé
com a pamflet, però com a obra
d’art no funciona”. Busca una al-
tra manera d’abordar aquests te-
mes, més coherent amb la madu-
resa adquirida: se submergeix en
“els mons interiors de les perso-
nes, xops del subconscient, els
traumes i els somnis”. Temes de
filosofia, mitologia i psique que, a
través de l’humor i l’estil “més nu
i simple que he fet mai”, investi-
guen el comportament humà.

Per a l’exposició, Max ha re-
unit les seves temàtiques i obses-
sions en un “mapa mental” situat
a meitat de recorregut. Al costat
del dibuix d’una biblioteca que
tanca la mostra, on apareixen
com a tribut “els llibres i noms
dels artistes que m’han influït”,
les dues obres “marquen el terri-
tori des del qual emmoc”. I a tra-
vés del qual els espectadors s’en-
dinsen en l’evolució de Max, de
l’art del còmic, i d’Espanya.

Concerts

H ow many nations in
Spain?” es preguntava
The Times, mentre un

col·lega francès explicava el que
batejava com “Le défi catalan”.
Un desafiament català que es
produïa poques setmanes des-
prés de la mort de Franco, quan
força sectors catalans es mobilit-
zaven per fer evident l’aposta
democràtica davant les incerte-
ses i els dubtes del moment. De
fet, la radicalitat democràtica
que s’observava sobretot a Barce-
lona i l’àreametropolitana, junta-
ment amb la consistència de la
reivindicació catalanista com a
eix transversal, van ser les dues
idees força que més impactaren
en les observacions dels periodis-
tes estrangers presents a Cata-
lunya durant la Transició.

Amb l’evident interès que
sempre tenen les mirades exter-
nes —siguin més o menys es-
biaixades—, el treball de l’equip

que lidera el catedràtic de perio-
disme i historiador JaumeGuilla-
met (Figueres, 1950) a El desafia-
ment català ressegueix per pri-
mer cop de manera sistemàtica
les cròniques i els editorials que
van publicar els principals diaris
francesos, americans, britànics i
italians sobre Catalunya entre la
mort de Franco i l’aprovació de
la Constitució. Són 265 textos
que descriuen elsmoments prin-
cipals, però que també analitzen
i valoren el que succeeix.

L’observació és lògicament
distanciada, amb pocs panegí-
rics personals, raó per la qual
s’analitzamés fredament la figu-
ra del Rei i s’insisteix en la cons-
tant i soterrada presència dels
militars com a cotilla del procés
democratitzador. Contrastant
amb tantes unanimitats autòcto-
nes, sobta per exemple que, da-
vant el resultat del referèndum
constitucional de 1978, Le Mon-
de titulés “Oui, mais...”, per fer
èmfasi en l’abstenció elevada.
Fins i tot The Guardian es va
atrevir a afirmar que la
Constitució seria el primer text
legal que utilitzaria incorrecta-

ment la paraula nacionalitat.
Òbviament, cada periodista es-
tranger s’aproximava al procés
de transició a través del seu pris-
ma particular, de manera que,
per exemple, els italians estaven
molt interessats a resseguir el
paper del PSUC per la seva

implicació en l’aposta euroco-
munista, amb tants ressons ita-
lians, mentre que The Guardian
mantenia una mirada esquerra-
nosa i Le Monde era potser el
que posava més l’accent en la
configuració del nacionalisme i
en la sociologia de la dissidència

democràtica catalana. Amb vo-
luntat analítica, el diari pari-
senc va oferir, l’abril de 1976,
tres extensos reportatges, amb
el títol genèric de “La Catalogne,
avant-garde democratique”, que
mostraven tant un notable co-
neixement de la societat com
l’oposició al règim, que el corres-
ponsalMarcel Niedergang sinte-
titzava tot dient: “Una patronal
moderna, un proletariat comba-
tiu ben organitzat, un passat
mal conegut però prestigiós,
una economia sòlida, una intel·li-
guèntsia compromesa, l’enorme
massa de treballadors immi-
grants, generalment andalusos,
força ben integrats”.

El retrat pot ser massa com-
plaent, però certament, per a la
majoria dels periodistes estran-
gers, Catalunya tenia interès per-
què la seva societat havia agafat
en els darrers anys del franquis-
me una molt marcada definició
catalanista i antifranquista. Per
això no observaven Catalunya
com un espai on es produïen els
fets, sinó que consideraven
aquesta societat com un actor
important en el procés de tran-
sició. Una peça amb prou força
per assolir un èxit simbòlic com
va ser el restabliment de la Gene-
ralitat, però que, vist amb la
distància, potser no va jugar a
fons tot el seu potencial.

Entrevista a la pàgina 8

‘Mars del Carib’,
una de les revelacions
de la temporada,
diverteix sense malícia

MARS DEL CARIB
Sergi Pons Codina
Edicions de 1984
286 pàgines. 17,50 euros

Max torna a la Rambla

Vist des de fora
Carles Santacana

Una de les últimes creacions filosòfiques de Max, La vida es tan misteriosa..., i que es veurà a l’exposició.

LLIBRES

La pàtria d’una manera de ser
Ponç Puigdevall

Amb l’alta abstenció al referèndum de 1978, Le Monde titulà: “Oui, mais...”.

El cicle Tinta Sonora s’estrena amb
la participació de l’escriptor Carlos
Zanón (foto) i el cantant Loquillo, i
pretén unir dos extrems de l’arc
cultural, que ja són prou propers
perquè Zanón ha escrit lletres per
a Loquillo. La nit es tancarà amb
l’actuació de Velvet Candles, ban-
da barcelonina de doowop propo-
sada per Zanón, que ha escrit el
recent Rock and roll (Apolo, diven-
dres 7, 21.00, 10 euros).

Anna Garbus

L’escriptor Sergi Pons ha triat un bar de Sant Andreu com a escenari de la seva primera novel·la. / albert garcia

Ve de la pàgina 1
Un text compartimentat en sis
blocs cronològics que facilita
claus per entendre l’evolució
de la capital catalana des de la
democràcia i que, al final, posa
l’accent tant en la desaparició
del model Barcelona com en
l’absència d’un projecte clar.

Per no faltar a la veritat, el
germen de la transformació ur-
bana es va iniciar molt abans,
en plena època franquista, de
la mà de José María de Porcio-
les, alcalde de la ciutat durant
el període més llarg, de 1957 a
1973. Al mateix temps que es
dissenyaven el Gran Madrid i
del Gran Bilbao, Porcioles
—que ja es va trobar un pla ge-
neral aprovat el 1953— “va vo-
ler impulsar la seva Gran Barce-
lona”, tal com apunta el text ex-
tret del llibre La Barcelona de
Porcioles. I va ser l’alcalde fran-
quista el primer que es va inven-
tar un gran esdeveniment com
la fallida Exposició Universal
de 1982 per donar una empenta
a la ciutat. També va plantejar
foradar el Tibidabo amb tres
túnels per urbanitzar 24.000
hectàrees. Al final del seu man-
dat, el 1973, va impulsar la
redacció del primer projecte
del Pla de la Ribera. “Tota una
desamortització industrial”, tal
com denomina l’antropòleg Ma-
nuel Delgado la reconversió de
les grans superfícies de terreny
que promovien els propietaris
de les grans factories, des de la
Maquinista Terrestre i Maríti-
ma i Catalana de Gas a la Barce-
loneta —presidida en aquella
època per Pere Duran i Farell—
fins a MACOSA, al Poblenou.
Un projecte en el qual va treba-
llar, des d’un gabinet d’estudis,
qui anys després seria el pri-
mer alcalde socialista de Barce-
lona: Narcís Serra. Aquell pri-
mer pla va decaure per les mo-
bilitzacions veïnals, tot i que
anys després finalment la
reconversió es va fer —d’una al-
tra manera— i avui aquella zo-
na és la Vila Olímpica.

Les primeres eleccions mu-
nicipals de 1979, amb l’arriba-
da a l’alcaldia de Serra i d’un
equip urbanístic liderat per
Oriol Bohigas, va determinar
l’inici del que després es va ano-
menar model Barcelona. Una
època marcada per la necessi-
tat d’infraestructures, per la re-
cerca de la cooperació amb el
sector privat davant unes ar-
ques exhaustes i per una
mobilització ciutadana que de-
manava barris dignes. Va ser
en la dècada dels vuitanta
quan es van dissenyar prop
d’un centenar d’espais públics
dispersos pels districtes de la
ciutat, amb els quals es prete-
nia la redistribució dels recur-
sos i una certa equitat territo-
rial. Aquestes noves centrali-
tats van aglutinar també les
quatre àrees olímpiques que va
construir Barcelona. I, sobre-
tot, l’obertura al mar. “Els pro-
jectes ja estaven ideats i pen-
sats abans que Barcelona fos
nominada per als Jocs, tot i
que és cert que la certesa de la
cita els van afermar financera-
ment i els van accelerar”, apun-
ta Joan Busquets, que en aque-
lls temps era coordinador d’Ur-
banisme. En el text “Barcelona.
Evolució urbanística d’una ca-
pital compacta”, Busquets sos-
té: “L’experiència de Barcelona

va de la petita actuació a la
gran intervenció. Una evolució
del projecte simple monogràfic
—una plaça, una escola— al
complex —un carrer, edifici i
zona verda—; del projecte
públic al partnership (coope-
ració) assegurant el com-
promís de la iniciativa privada
en operacions de clar abast
públic”.

Pasqual Maragall va escriu-
re el 1990: “La cita servirà per
acabar de fer tot allò que les
grans exposicions de 1888 i
1929 van deixar a mig fer al
Poblenou o a Montjuïc”. El que
va passar després dels Jocs és
que la ciutat no va deixar de
créixer perquè s’havia posicio-
nat internacionalment. La ini-
ciativa pública que fins llavors
demanava la col·laboració del
sector privat es va truncar per-
què la ciutat va començar a
atraure els grans inversors. I
les regles del joc les va co-
mençar a marcar el sector im-
mobiliari i financer.

“Barcelona no sabia trobar
el seu camí, el que es reclama-
va era una societat més sosteni-

ble i respectuosa amb el seu pa-
trimoni, més social i més parti-
cipativa”, apunta l’arquitecte
Josep Maria Montaner. La pres-
sió veïnal en una Barcelona
que es mirava al mirall i s’agra-
dava prou va disminuir tal vega-
da perquè les associacions tra-
dicionals també es van acomo-
dar. El pensament crític d’a-
gents culturals i urbanístics
també es va relaxar. I va ser en
aquest context que va prendre
forma l’obertura de la Diagonal
fins al mar, Diagonal Mar i el
Fòrum, amb una escala que no
té res a veure amb l’urbanisme
aplicat fins llavors.

Més o menys des d’aquest
moment, el concepte de model
Barcelona desapareix i és
substituït per la marca Barcelo-
na, per decisió del govern muni-
cipal. Una marca representada
per una arquitectura especial-
ment icònica. És l’època de la
Torre d’Agbar, de Jean Nouvel,
a la qual van seguir altres edifi-
cis singulars. “Un indici del de-
teriorament de l’urbanisme i,
per tant, de la ciutat, és quan
aquest passa a ser un subordi-
nat de l’arquitectura d’autor”,
apunta l’urbanista Jordi Borja
en el llibre Llums i ombres de
l’urbanisme de Barcelona.

Arribats en aquest punt,
quins són els reptes de la ciu-
tat? A continuació apuntem els
que han estat assenyalats per
experts i agents implicats amb
la ciutat.

E Recuperació de la iniciativa
pública. “L’administració, espe-
cialment la local, hauria de re-
cuperar la iniciativa i liderar

els projectes de ciutat. L’urba-
nisme és, sobretot, polític, i ac-
tualment hi ha un evident dèfi-
cit de debat polític i de projec-
te. Tot s’ha resumit a vendre al
millor postor”, opina Borja. La
idea de revalorar la iniciativa
pública és compartida per Luis
Rabell, president de la
Federació d’Associacions de
Veïns (FAVB): “L’actual govern
es mou com un peix a l’aigua
entre els lobbies de la ciutat,
que són els que estan perfilant
Barcelona”. Molt crític amb la
“desconnexió” del govern amb
la ciutadania, demana un gir
en la política i que estigui al
servei del barceloní, “no del ne-
goci privat”. Una iniciativa pú-
blica que, en opinió de Josep
Maria Montaner, també s’ha de

plasmar en la política social:
“Ara mateix, la situació se salva
perquè la societat està molt
ben articulada, hi ha entitats
fortes i solidàries que arriben
on no arriba l’administració”.

E Més Barcelona metropolita-
na. Barcelona ja no és la ciutat
de 1,6 milions d’habitants. La
real és la metropolitana amb
tres milions. “D’entrada, cal un
govern metropolità fort que tu-
teli més, perquè la situació és
complexa i es necessita més es-
tratègia. Per exemple, s’han de
reequilibrar els recursos, dotar
de més equipaments i tenir
més cura de ciutats com Santa
Coloma o Badalona”, opina
Montaner. Per a Antoni Vives,
tinent d’alcalde d’Hàbitat Ur-

bà, el desenvolupament de les
indústries tecnològiques i la se-
va implantació passa necessà-
riament per l’“aposta metropo-
litana”. Una àrea metropolita-
na amb marcades diferències i
desigualtats. “La gran Barcelo-
na és plurimunicipal, i el punt
on es produeixen els proble-
mes més greus ja no és al cen-
tre de la ciutat, s’ha desplaçat a
les poblacions properes. Per
tant, cal polítiques redistributi-
ves a l’entorn metropolità per
evitar que Barcelona sigui la ri-
ca i les altres, les pobres”, sosté
Borja.

E Acció ciutadana. En plena
era de la globalització, l’acció
ciutadana és indispensable.
“La ciutadania ha de reaccio-

nar davant els greuges i ha de
recuperar la cultura de la mobi-
lització i confiar en alternati-
ves polítiques que estiguin a
l’altura”, afirma l’antropòleg
Manuel Delgado, convençut
que l’esperit del 15-M ha germi-
nat en moviments com la Plata-
forma d’Afectats per la Hipote-
ca (PAH) i que la seva líder,
Ada Colau, podria ser una ex-
cel·lent cap de llista d’una pla-
taforma ciutadana a les eleccio-
ns municipals: “Cal lluitar des
de dins de les institucions”.
Aconseguir que la participació
ciutadana sigui de veritat,
apunta Rabell. “Poques nor-
mes i més portes obertes als
ciutadans a l’Ajuntament. No
cal maquillar la participació.
Per què cal tenir 656 òrgans de
participació si no són útils?”,
es pregunta. Més consultes i
iniciatives populars i elecció di-
recta —sense llistes tancades—
serien dues de les mesures per
executar. L’urbanista Jordi Bor-
ja considera que s’han produït
errors d’embalum amb decisi-
ons que s’han maquillat com a

aparents processos de partici-
pació: “La consulta de la Diago-
nal va ser ridícula. La decisió
estava presa i se sotmetia el
model a votació. I va passar el
que va passar”. I després d’a-
quell fracàs, “l’actual govern
municipal delega el disseny de
la Diagonal a l’arquitecte dels
comerciants”, remata Monta-
ner.

E Economia productiva. “Des
del nostre punt de vista, Barce-
lona té quatre sectors estratè-
gics que ha de promoure. Un és
l’alimentació, perquè la ciutat i
la seva àrea tenen empreses
líders en el sector i amb més
potencial. Un altre és la salut,
en condicions de potenciar, per-
què tenim primeres figures
mundials i uns centres ex-
cel·lents. L’esport és també es-

tratègic, perquè Barcelona és la
ciutat ambmés esportistes ama-
teurs i, a més, hi ha la marca
del Barça amb una tirada
increïble. I l’educació és un al-
tre sector clau, perquè la ciutat
és una de les favorites dels Eras-
mus i tenim escoles de negocis
molt importants. No obstant
això, no tenim una gran univer-
sitat de referència mundial”,
opina Gonzalo Rodés, vicepresi-
dent de Barcelona Global, una
entitat que veu el turisme com
una activitat més de la ciutat,
no pas estratègica. Per a Antoni
Vives, el futur està en tota acti-
vitat relacionada amb la tecno-
logia: “És important que se cele-
bri el Mobile World Congress a
Barcelona, però el que hem
d’aconseguir és atraure els in-
vestigadors i les empreses
tecnològiques punteres —com
Cisco, Schneider, Philips i les es-
panyoles— perquè treballin des
de Barcelona. Estem en bones
condicions per fer-ho, la ciutat
està preparada i molt ben consi-
derada, i tenim un 15% d’estu-
diants dels camps de la ciència,
la tecnologia i les matemà-
tiques, davant d’un 7% d’altres
ciutats europees”. El sector far-
macèutic i la biomedicina són
per a Vives altres línies a poten-
ciar. I considera el turisme com
una indústria que gira al vol-
tant d’una bona oferta cultural
i arquitectònica: “Si ens llan-
cem als peus dels cavalls del tu-
risme, destrossarem la ciutat”.

E Espai públic de qualitat.
Joan Busquets, coordinador i
dissenyador de bona part de l’ur-
banisme de Barcelona a la dèca-
da dels vuitanta, afirma que s’ha
de millorar, i molt, l’espai pú-
blic: “Les infraestructures estan
desenvolupades, ara el repte és
millorar l’espai públic. El model
de producció ha canviat i ens
movemmés. Cal crear espais in-
tersticials i recuperar la relació
amb la natura. El model dels in-
teriors d’illa és bo i ara ha d’evo-
lucionar”. “S’ha d’augmentar
l’espai públic entre un 40% i un
50%. I la forma de fer-ho és refor-
mant el teixit que ja existeix,
com es fa al passeig de Sant
Joan, es farà a les Glòries i tam-
bé a la Diagonal o al Paral·lel”,
apunta Antoni Vives. La Fede-
ració de Veïns, però, no dóna
crèdit al que qualifiquen com
un “discurs oficial”. “El que es-
tan fent és privatitzar espais,
com el parc Güell i Montjuïc.
Quin serà el següent, el Tibida-
bo?”, es pregunta Rabell.

L a ciutat està acabada” és
una expressió freqüent en-

tre urbanistes i arquitectes. La
veritat és que hi ha forats, que-
den en l’aire assignatures pen-
dents i no pocs interrogants. Per
exemple, no se sap quina serà la
solució per a l’immens terreny
que resultarà quan acabin les
obres de l’estació de la Sagrera.
Una cosa semblant passa amb
bona part del polígon industrial
de la Zona Franca on es va pro-
jectar el BZ Barcelona Zona

d’Innovació, que va dibuixar
tres grans clústers —alimenta-
ció, tecnologia lligada a la salut i
audiovisual— en 50 hectàrees de
terreny que va ocupar la Seat. El
barri proper de la Marina de la
Zona Franca tampoc ha aconse-
guit enlairar-se, ja que la bombo-
lla immobiliària va afectar mol-
tes de les constructores que hi
tenien sòl.

En guaret estan, també, els
dos projectes estrella de l’admi-
nistració de Xavier Trias: la
reconversió de part del Port de

Barcelona en un barri residen-
cial —batejat com Blau Ictínea—
i la reurbanització dels accessos
a Collserola. Una cosa que no
deixava de ser inquietant per-
què podia donar pas a edifi-
cació.

A l’altra banda de la ciutat,
als barris propers al Besòs —i el
mateix passa quan es canvia de
vorera i ens trobem a Santa Colo-
ma o Badalona—, l’estàndard de
vida dista molt de la part central
de la ciutat i les bosses de po-
bresa són importants.

El 22@, el projecte que va
arrencar fa més d’una dècada,
s’ha vist alentit per la crisi, espe-
cialment la franja del districte
tecnològic entre la Diagonal i la
Gran Via. I un interrogant que
s’aclarirà quan la marina de
luxe al Port Vell estigui acabada
serà l’impacte que tindrà sobre
el barri de la Barceloneta. Da-
vant l’entusiasme del Port i de
l’Ajuntament, s’hi pot contrapo-
sar el risc que la Barceloneta
mudi de cara, de comerços i
d’habitants.

Assignatures pendentsTres imatges, tres moments. A
dalt, el perfil del litoral des de
la fotovoltaica del Fòrum
descobreix l’skyline d’edificis
d’altura que van créixer a
partir del 2004. La ciutat no
està del tot acabada i els trens
continuen passant per l’eterna
rasa de la Sagrera. La plaça de
Lesseps és un dels espais
reformats en la darrera dècada
—amb procés participatiu
inclòs—, amb la biblioteca
Jaume Fuster com a eix
vertebrador. / carles ribas

B. Cia

Manuel Delgado: “Ada
Colau podria ser una
excel·lent candidata
per a les municipals”

Antoni Vives: “Si ens
llancem als peus dels
caballs del turisme,
destrossarem la ciutat”

La marca Barcelona
va substituir a l’inici
del mil·lenni el model
urbanístic

Jordi Borja: “Cal una
política metropolitana
per evitar una capital
rica i una àrea pobra”
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